ASSOCIACIO LEADER ILLA DE MENORCA
ELABORAcIÓ DE L'ESTRATÉcII DE DESENVoLUPAMENT PESQUER
pEL pERiooe 20ll¡,-2020 | EXEcuctó oel coRRESpoNENT pRocES
PARTICIPATIU

¡usrrncRcró
L'Associació Leader llla de Menorca necessita contractar la "ELABORACIÓ DE
L'ESTRATÉCN DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU PEL
PERÍODE DE PROGRAMACIÓ FEMP 2015-2020 A L'ILLA DE MENORCA'' EI
qual s'emmarca dins de l'ajuda preparatória de la convocatória d'ajudes FEMP,
gestionat per I'Associació Leader llla de Menorca, per un import máxim de 9.000,00€
IVA inclós.
L'objectiu principal de la contractació és doble:

a) Elaborar I'estratégia amb la finalitat de posar en marxa el programa d'ajudes

de

desenvolupament pesquer pel període 2015-2020, així com fomentar la diversificació
del sector cap a unes activitats més competitives i sostenibles amb el medi ambient.

b) Disseny i desenvolupament del procés participatiu ciutadá amb els membres de
l'Associació, les entitats i els col'lectius relacionats, amb la finalitat de confeccionar la
nova estratégia pel desenvolupament local participatiu pels próxims anys.

OBJEGTE DE L'ENCARREC

L'objecte

de

l'encárrec

és la

contractació d'una assisténcia técnica

pel

desenvolupament dels serveis relacionats amb la realització de I'estratégia de
desenvolupament local participatiu (EDLP) per al període de programació FEMP 2014202Q a I'illa de Menorca.
La elaboració de la estratégia será válida pel període 2014-2020 i ha de permetre el
desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida a les zones de pesca
subvencionables per la mesura de I'eix prioritari4, "Desenvolupament sostenible de les
Zones de Pesca" del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, mitjangant una estratégia
dirigida a acompanyar ala consecució dels objectius marcats.
Objectius Específics que s'han de traslladar a la estratégia:
1.- Fomentar la ocupació i la cohesió territorial

- Foment del creixement económic
- Diversificació de les zones pesqueres

2.- lmpulsar un sector pesquer i aqüícola innovador, competitiu

i

basat en

el

coneixement

- Consolidació del desenvolupament tecnológic
- Foment de la competitivitat
- Noves competéncies professionals
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- Millora de la organització de mercats dels productes de la pesca
3.- Fomentar una pesca i una aqüicultura sostenible i eficient en quan a la utilització de
recursos
- Reducció de l'impacte de la pesca
- Recuperació de la biodiversitat
- Foment d'una aqüicultura eficient

- Protecció del medi ambient
4.- Afavorir l'aplicació de la Política Pesquera Comuna
- Coneixements científics
- Foment de la capacitat institucional

FINALITAT
La finalitat del document o EDLP es centra en els pilars principals que contempla en
nou fons FEMP:

- Promoció de la pesca i la aqüicultura sostenible i competitiva
- lmpuls al desenvolupament i la aplicació de la Política Marítima Integrada
(PMl) de la Unió de forma complementária a la Política de Cohesió i la Política
Pesquera Comuna

- Foment de un desenvolupament territorial equilibrat i integrador de les zones
pesqueres

- Benefici de la aplicació de la Política pesquera comunitária (ppc)
FORMAT DE LES OFERTES, CONTINGUTS I DOCUMENTS A LLIURAR
Els participants presentaran les seves propostes de la següent manera:
1.- Metodologia i proposta de treball:

- Objectius de la proposta
- Pla de desenvolupament de continguts de la EDLP
- Pla de participació
- Pla de comunicació
- Cronograma d'execució
- Documents resultants
2.- Relació de I'equip humá que executará el desenvolupament del treball
3.- Oferta económica
El contingut de les estratégies EDLP haurá de comptar com a mínim de les següents

parts:

1.- TNTRODUCCTó
2.- CONTEXT TERRITORIAL
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3.- ANALISI I DIAGNÓSI SOCIOECONÓMICA I MEDIOAMBIENTAL DE LA ZONA

4.- ESTRATÉGIA DE DESENVOLUPAMENT
- Objectius estratégics, objectius específics, línies d'actuació i mesures
- Indicadors de seguiment i avaluació dels objectius

- Pla d'informació i publicitat
5.- PLA DE PARTICIPACIÓ
- Objectius generals i específics. Límits de la participació. Univers
- Número d'encontres i relació d'entitats convocades

- Metodologia

- Recursos materials i humans
- Memória Final del Procés Participatiu.
a) directori dels participants (dades de contacte i entitat que representen)*
b) criteris d'inclusió al procés*
c) continguts: aportacions fetes*

(.) És obligatori lliurar les dades dels punts a, b i c a la memória final amb registre
exhaustiu en paper i en format electrónic tipus full de cálcul.
6 - ELEMENTS TRANSVERSALS

(.) Els punts 4 i 5 s'hauran de coordinar amb I'equip técnic de |Associació.
El document haurá de tenir present la normativa d'aplicació a l'illa de Menorca.

Les propostes presentades hauran de contenir, així mateix, un programa detallat i un
calendari per l'execució del Procés Participatiu.
L'Associació facilitará documentació per a la realització de la diagnosi inicial de la zona
així com per a la realització de I'EDLP.

Com a resultat final d'aquest encárrec, el contractat haurá de lliurar I'informe final amb
l'Estratégia EDLP i els resultats del Procés Participatiu que s'hauran de presentar en
format paper. En cas que hi hagi plánols hauran de ser en paper D|NA3.

També es presentará una cópia en format digital en un programa que permeti la
modificació dels plánols, en cas que sigui necessari.
QUANTIA DEL CONTRACTE
lmport total máxim del contracte: Nou mil euros lvA incrós (g.ooo,o0 €)

TERMINI D'EXECUCIÓ
Termini máxim de lliurament de l'assisténcia técnica será el 30 de desembre de 201S.
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REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
- Titulació en Ciéncies del Mar o equivalent

- Experiéncia en gestió pesquera, pública i privada
- Experiéncia en la elaboració de documents estratégics
- Experiéncia en diversificació en el sector de la pesca
- Experiéncia en processos participatius
- coneixements del sector pesquer de Menorca i del Mediterrani, en general
- Coneixements en el FEP i FEMP
- Treballs, estudis o projectes relacionats amb el sector pesquer

FORMA DE VALORACIÓ
Les propostes es valoraran i adjudicaran atenent a la següent baremació:

CRITRIS TÉCNICS

Puntuació

ESTRATÉGIA I PROCÉS PARTICIPO'''

Fins a 80
punts

- Qualitat de la solució técnica proposada
- Metodologia de treball

- Pla de desenvolupament de continguts de la EDLp

- Pla de participació
- Pla de comunicació
- Documents a lliurar
- Punts de millores, innovació i altres propostes que millorin la finalitat i els objectius

CRITERIS ECONOMICS

Puntuació

OFERTA ECONÓMICA

Fins a 20
punts

No s'acceptaran ofertes que no reuneixin una puntuació mínima de 50 punts.

L'Associació es reserva el dret de declarar deserta aquesta contractació en cas de no
presentar-se ofertes adequades.
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L'Órgan de selecció estará composat pels técnics de l'Associació i els assessors que
aquesta estimi convenients. El resultat de la puntuació proposada es sotmetrá a la
resolució definitiva del Consell Rector.

PRESENTACIÓ DE LES OFERTES

Les ofertes es presentaran en el registre d'entrada de l'Associació Leader llla de
Menorca, a la seva seu de Plaga Biosfera, 5, (consell Insular de Menorca), Maó, en
horari d'atenció al públic (8-14h).

Les ofertes podran presentar-se també per correu postal. En aquest cas, el candidat
haurá de justificar la data d'imposició de I'enviament a la oficina de Correus i anunciar
a I'Associació la remissió de la oferta el mateix dia, consignant-se així el número
d'expedient.
El termini máxim de presentació d'ofertes finalitza el dia 28 de setembre de 2015, a
les 14h.

Cada candidat no podrá presentar més d'una oferta. Tampoc podrá subscriure cap
oferta en unió temporal amb altres sija ho ha fet individualment o figurar en més d'una
unió temporal. La infracció d'aquestes normes donará lloc a la no admissió de totes les
sol'licituds que hagi subscrit.

La presentació d'una oferta suposa l'acceptació incondicional pel sol.licitant de les
condicions d'aquestes bases.

LEGISLACIÓ

- REGLAMENT (UE) No 1303/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
de 17 desembre 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons
Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió,
el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la
Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons
Europeu Marítim ide la Pesca.

- REGLAMENT DELEGAT (UE) No 480/2014 DE LA COMISSIÓ de 3 marg 2Q14, que
complementa el Reglament (UE) no 1303/2013 del Parlament Europeu idel Consell
pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, el Fons
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i
s'estableixen disposicions generals relatives
Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons
Europeu Marítim i de la Pesca.

pel qual

al

- REGLAMENT (UE) No 508/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de
15 maig 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim ide pesca.

-

FONS EUROPEU MAR|TIM
2020.

I DE LA PESCA,

programa operatiu espanyol 2014-

Associació LEADER llla de Menorca
Pga. Biosfera, 5

07702Maó

- Jardins de Malbuger

-

Teléfon 971 35 56 60
Fax971 35 68 65

clF G57111833 -- 5 --

* Tant en el desenvolupament dels treballs com en els documents a lliurar
s'ha de
complir en tot moment amb la normativa vigent aplicable en matéria de pesca
desenvolupament territorial, i ha de quedar aixó perfectament reflectit en les ofertes
i

que es presentin.

Maó, 18 de setembre de 2015
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